
 

 

 แบบ 69-PRICING 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหน้ี) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุลักษณะท่ีสําคัญของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เชน ประเภทตราสารหน้ี จํานวน ราคาเสนอขาย 

ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีทีไ่มไดเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป) 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี หรือผูออกตราสารหน้ี หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี 

หรือการค้ําประกันประเภทอ่ืน ๆ  

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีจําหนาย ตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณี

ท่ีมีจํานวนตราสารหน้ีท่ีขายไดนอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นตํ่าที่ผูออกตราสารหน้ีกําหนด เปนตน 

- ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซึ่งไมไดกําหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแตผูออก 

ตราสารหน้ีสมัครใจท่ีจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี ผูออกตราสารหน้ี  

หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีน้ัน ใหระบุวาผูออกตราสารหน้ี 

จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย (ถามี) 

- ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลตามแบบแสดงรายการขอมูลท่ีผูออกตราสารหน้ีไดยื่นตอสํานักงานและมผีลใชบังคับเม่ือวันท่ี 

    (ระบุ)        รวมทั้งขอมูลสวนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เม่ือวันที่    (ระบุ)         

ถือเปนขอมูลสวนหน่ึงของแบบ 69-PRICING ฉบับน้ีดวย” 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ี 

ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวน 
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และถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีแตอยางใด  ทั้งน้ี การรับรอง 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเปนความรับผิดชอบ 

ของผูออกตราสารหน้ี  

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีที่ไดซ้ือตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงปนับแต

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก

บริษัทหรือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบ 

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบังคับ” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  
 

1. สรุปขอมูลสําคัญของตราสารหน้ี (factsheet)   

ใหจัดทําแบบ factsheet ท่ีมีรายละเอียดของตราสารหน้ีที่เสนอขายในคร้ังน้ัน โดยจัดทําตามแบบ 

ท่ีกําหนดในประกาศที่เก่ียวของ   

ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไมไดกําหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแต 

ผูออกตราสารหน้ีสมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี ผูออกตราสารหน้ี  

หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีน้ัน ใหระบุวาผูออกตราสารหน้ี 

จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีไดจดทะเบียน

ไวกับสํานักงาน เปนตน) 

3. ขอมูลการเสนอขาย  

ใหเปดเผยขอมูลท่ีมีรายละเอียดการจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

ในกรณีเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 

 (1)  วัตถุประสงคการใชเงิน1 

บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญที่           

เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถามี)    โทรศัพท/โทรสาร     

มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ   ลานบาท ไปใชดังน้ี  

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคการใชเงินตามตารางดานลางน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ..ศ. 2562 เปนตนไป                    

ท้ังนี้ การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลกอนวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ใหอธิบายวัตถุประสงคการใชเงินพอสังเขป                

โดยไมจําเปนตองเปดเผยตามรูปแบบในตารางดานลาง 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบายเกี่ยวกับ

ประเภทสินทรัพยและจํานวนเงินที่ใช

โดยประมาณ  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ 

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุนในกิจการ

ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปจจุบัน               

2. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ีไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 
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หมายเหตุ:   

1.  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินท่ีใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะเปนชวง   

(range) ที่เหมาะสมได และใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของวัตถุประสงคแตละเร่ือง  ท้ังน้ี หากเงินระดมทุน

ที่ไดรับในครั้งนีไ้มเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว ใหเปดเผยแหลงเงินทุนที่จะจัดหาเพ่ิมเติมดวย   

2.  หากเปนการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 

ทั้งนี้ แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล              

การเสนอขายหลักทรัพย และขอมลูประจําป ที่กําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

 (2)  ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคับกับตราสารหน้ี (applicable law)2 

   (3)  ใหอธิบายที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย2 ไดแก วิธีการ 

กําหนดราคา ผูท่ีมีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีใชในการกําหนดราคา เปนตน   

ท้ังน้ี แนวทางการเปดเผยที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีใหเปนไปตามคูมือ 

การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

   (4)  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับตัวแทนการชําระเงิน (paying agent)2 โดยระบุช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 

ของบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากผูออกตราสารหน้ีใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอียด

เก่ียวกับขอบเขตในการทําหนาท่ีเปนตัวแทนการชําระเงิน  ท้ังน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีทําหนาที่ในการ 

ชําระเงินเอง โดยไมไดมีการทําสัญญาแตงตั้งบุคคลใดทําหนาท่ีเปนตัวแทนการชําระเงินใหระบุวาผูออก 

ตราสารหน้ีเปนผูทําหนาท่ีดังกลาว 

  (5)  ในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีประสงคจะนําตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 

ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ใหระบุชื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาท่ีคาดวาจะนําตราสารหน้ีดังกลาว 

ไปจดทะเบียนดวย  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีจะแตงตั้งบุคคลใดทําหนาท่ีเปนผูดูแล 

สภาพคลอง (market maker) ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน                      

market maker ดวย2 

                                                        
2 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 

ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการเขาไป               

ซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหน้ี

จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเปนการชําระหน้ีที่มีกับกลุมท่ีปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุมตัวกลางในการเสนอขาย

หลักทรัพย ใหเปดเผย terms and conditions 

ของหนี้ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนท่ีใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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  (6)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหน้ีผานผูจัดจําหนายตราสารหน้ีหรือผูคาตราสารหน้ีหรือไม 

  (7)  ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก)  ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข)  ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค)  ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 นอกจากน้ี หากผูจัดจําหนายตราสารหน้ีมีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะท่ี

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย2 

 (8)  ผูคาตราสารหน้ี (กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 นอกจากน้ี หากผูคาตราสารหน้ีมีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี       

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย2 

  (9)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ี  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกตราสารหน้ีกับผูจัดจําหนายตราสารหน้ี/ผูคาตราสารหน้ี 

ท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ใหแสดงจํานวนเงิน 

คาจองซ้ือตราสารหน้ีที่ผูออกตราสารหน้ีจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คา 

ตราสารหน้ีไวดวย   

  (10)  คาใชจายในการเสนอขายตราสารหน้ี  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการท่ีเปนคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี โดยสังเขป 

 (11)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี  

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

 (12)  วิธีการจัดสรรตราสารหน้ี  

   ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหน้ีใหแกผูจองซ้ือ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือ

จํานวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนตราสารหน้ีและเสนอขายตอ              

ผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

  (13)  วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี  

 ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหน้ี การกําหนดจํานวนใน 

การจองซื้อตราสารหน้ีตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย   

ท่ีเปนตัวแทนรับเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเงือ่นไขในการถอนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

 (14)  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือตราสารหน้ีเกินกวาจํานวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

   ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซ้ือตราสารหน้ีเกินกวาจํานวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
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  (15)  วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี  

           ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับ

การจัดสรรตราสารหน้ี 

 (16)  วิธีการสงมอบตราสารหน้ี  

           ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

 (17)  ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี)2 

           ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากน้ี หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของ

กับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน            

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ําตามมาตรา 69(10) และขอมูลเก่ียวกับการนําเงินไปใช (วัตถุประสงค 

การใชเงิน จํานวนเงินและระยะเวลาท่ีใชเงินโดยประมาณ) 

นอกจากน้ี ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ีเพ่ิมเติมดวย 

 (1)  กรณีเสนอขายตราสารหน้ีตอประชาชนท่ัวไป และผูลงทุนรายใหญ ใหเปดเผยอัตราสวน

ทางการเงิน* ดังน้ี 

(1.1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา และ 

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(1.2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(1.3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(1.4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(1.5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(1.6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(1.7)  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(1.8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 
* ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะหของ               

ท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาท่ีจําหนายตราสารหน้ี  ท้ังน้ี สามารถใชคูมือจัดทํา                  

แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย                   

และตลาดหลักทรัพยเปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได ตัวอยางเชน 

          1. กรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage ratio / 

net stable funding ratio แทนรายการ current ratio  
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                      2. กรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีเปนบริษัทหลักทรัพย สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ 

current ratio ได เปนตน          

 (2)  ใหแนบรางขอกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับการเสนอขายในคร้ังน้ี  และในกรณีเสนอขาย             

ตราสารหน้ีตอประชาชนท่ัวไปและผูลงทุนรายใหญใหระบุวารางขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขาย                 

ในคร้ังน้ีมีการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงจากขอกําหนดสิทธิท่ีเปนสวนหน่ึงของแบบ 69-BASE-PO/                   

69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-

II&HNW-IFT หรือไม ดังน้ี 

  ไมแตกตาง  

  แตกตาง ใหระบุรายละเอียดท่ีแตกตางกัน* 

 

หมายเหต ุ* ในกรณีท่ีรางขอกําหนดสิทธิที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี มีสาระสําคัญแตกตางจากขอกําหนดสิทธิฉบับที่ไดย่ืนตอสํานักงาน              

พรอมแบบ 69-BASE-PO/69-BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/ 69-BASE-II&HNW/69-BASE- 

II&HNW-REIT/69-BASE-II&HNW-IFT ผูออกตราสารหน้ีตองดําเนินการยื่นแบบ 69-BASE-PO/ 69-

BASE-PO-REIT/69-BASE-PO-IFT/69-BASE-II&HNW/ 69-BASE-II&HNW-REIT/69-BASE-

II&HNW-IFT ชุดใหมตอสํานักงาน  

4. สัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี (ในกรณีกองทรัสตเปนผูออกตราสารหน้ี) 

ใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ีที่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที่จะจําหนาย      

จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 

ซึ่งตามหลักเกณฑกําหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 1.    การรับรองความถูกตองของขอมูลของผูออกตราสารหน้ี 

ใหผูที่ดํารงตําแหนงระดับบริหารตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซ่ึงรับผิดชอบ

ในการออกตราสารหน้ีที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  และมอบอํานาจใหบุคคลใด 

ลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูรับมอบอํานาจ] ของผูออกตราสารหน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง             

ในสาระสําคัญ   

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ี

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอางอิง 

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ............................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวา

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 

บุคคลใดยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เม่ือเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว  

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถ 
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ลงลายมือช่ือไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ 

ตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปน 

และสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

 2.   การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

 ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท  

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจาได 

สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง 

ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น 

สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ีตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงน้ัน เชนเดียวกับกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี” 

ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                   
2.                                                                 
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เอกสารประกอบการย่ืนแบบ 69-PRICING 

เอกสาร 
 

1 หนังสือรับรองการดํารงคุณสมบัติของผูออกตราสารหน้ี  

(checklist) (ถามี) 

 

2 2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน

สําหรับการเสนอขายตราสารหน้ี (ถามี) 

2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทหลักทรัพย 

ที่ทําหนาท่ีจําหนายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

2.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทหลักทรัพย 

ที่ทําหนาท่ีจําหนายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงิน  

(ในลักษณะโครงการสําหรับตราสารหน้ีระยะส้ัน) (ถามี) 

 

3 หนังสือขอจดขอจํากัดการโอนผูถือหุนกู (ถามี) 
 

4 หนังสือรับทราบขอจํากัดการโอนหุนกูของนายทะเบียน (ถามี) 
 

5 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนผูแทนผูถือหุนกู  

พรอมคํารับรองการไมมีความสัมพันธกับผูออกหุนกูตามประกาศ 

ที่เก่ียวกับขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูแทนผูถือหุนกู และ 

การกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

 

6 หนังสือแสดงการยอมรับการแตงต้ังเปนผูแทนผูถือหุนกูของบุคคล 

ที่จะขอความเห็นชอบเปนผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

 

7 อื่น ๆ (ถามี) ระบุ.........................................  

 


